RäGK 55+ Open
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Rättviks
Golfklubbs
55+
sektion bjuder in till RäGK
55+ Open 2021
Alla Sveriges damer & herrar som i år fyller minst 55, inbjuds
härmed till vår nya 4-dagarstävling Rägk 55+ Open, som spelas
på Rättviks GK torsdag till söndag 26-29/8.
Tävlingsform: vi spelar grundspel om 3 x 18 hål slaggolf,
varefter en cut sker, där ca 2/3 av spelarna kvalificerar sig
till söndagens finalspel. Totalt således 72 hål.
Statuter: M h t pågående pandemi, så följer vi de
rekommendationer som myndigheter & Golfförbundet ger. Mer
aktuell detaljinfo om detta, meddelas alla deltagare på plats.
Klasser: En gemensam klass slaggolf för både damer & herrar,
samt scratchklass, gul & röd.
Tee: Valfri tee (gul el röd), men alla måste spela alla
rundorna, från den tee man väljer.
Datum & tider: 26-29/8, torsdag till lördag, första start
12.00. Söndag första start 08.00.
Deltagare: alla Sveriges 55+are, som före tävlingsstart har
minst 5 rundor GIT-registrerade under säsongen 2021. Max hcp
för både damer & herrar: 36,0. Max deltagarantal: 60.
Anmälan: sker på Min Golf mellan den 1/4-31/7, alt genom ett

mejl med namn & golf-ID till Ulf (adress nedan), samt helst
swich-betalning till nr 123 436 9401 (RäGK 55+) eller i andra
hand till Rättviks Golfbys Bg 260-4858. Avisera tydligt namn &
RäGK 55+ Open, tack!
Startavgift: 500:-, betalas enligt ovan. Man är anmäld först
när betalning skett.
Tävlingsgreenfee: 600:- (givetvis för hela tävlingen), betalas
på klubben vid ankomst.
Tävlingsledare: fram till 25/8: Ulf Haak, tel 0722 510 151, epost: ulf.haak@pellasgarden.se Under tävlingen: Benny Nyström,
tel: 073 037 8484, e-post: nystrom.benny.je@telia.com
Boende: klubben & våra samarbetspartners erbjuder olika
boendepaket. Se klubbens hemsida under fliken Gäst.
Fredagkväll planeras en pubafton med trubadur på klubben.
Övrig info: Golfbil bokas (läk-intyg krävs) direkt av klubben
(tel 0248 – 510 30), dock finns ett begränsat antal.
Startlista kommer att finnas på Min golf, senast den 24/8 kl
18.00.

